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 White Endالضرر الفسلجي (الذنب األبیض)  
جزء الثمرة القریب من القمع حیث یكون بشكل حلقة فاتحة اللون یمتد  تصلب (جفاف أوتیبس) 

بسبب توقف نموالخالیا في ھذه المنطقة في اتساعھا حسب شدة اإلصابة ویحصل ھذا التصلب 
مرحلة الرطب ویستمر حتى مرحلة التمر، واإلصابة بھذا الضرر ال یحدث نتیجة لمسببات 
مرضیة (فطریات، بكتریا، فیروسات)  وال حشریة بل ھي ظاھرة فسلجیة سببھا الظروف الجویة 

 .اً مع نسبة اإلصابةوبشكل خاص الحرارة والریاح الجافة، وعمر النخلة یتناسب طردی
 

 المسببات
قلة میاه الري، حیث أن الجفاف خالل مرحلة الجمري (الخالل)  وھي المرحلة  )1

الخضراء یؤدي إلى زیادة نسبة اإلصابة بھذا الضرر بنسبة أكبر مما لوتعرضت الثمار 
	لنقص میاه الري، والجفاف في مرحلتي (البسر)  الخالل،والرطب. Furr and 

Armstrong,1960).( 
 طول فترة الجفاف، والظروف المناخیة الحارة تزید من نسبة اإلصابة بھذا الضرر. )2
 ھبوب الریاح الشمالیة الحارة الجافة في مرحلة تحول الثمار من الرطب إلى التمر. )3
 فعالیات وتغیرات حیویة وفسیولجیة في الثمار. )4

 االنتشار
تظھر اإلصابة بھذا الضرر في العدید من الدول العربیة وعلى أصناف مختلفة ولوحظت في 
(المغرب، ولیبیا، ومصروالوألیات المتحدة األمریكیة، حیث یسمى الذنب األبیض أوابیضاض 

وفي الذنب، وفي العراق یسمى في البصرة (أبوخشیم) ، وفي المنطقة الوسطى وبغداد (كسب) ، 
ولة اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة ویسمى (ابوطویق)  سلطنة عمان ود

 ولوحظ في العدید من مناطق زراعة النخیل.وعلى اصناف مختلفھ.
 الفعالیات والتغیرات الحیویة في الثمار

v ضعف االنشطة االنزیمیة 
عل��ى نس��بة عالی��ة م��ن  ) ، لوحظ أن األج��زاء المص��ابة تتمی��ز باحتوائھ��ا1977في درأسة عبد هللا ( 

،   وتمی��زت خالی��ا % 6.1في حین كانت النسبة باألجزاء غیر المصابة  % 16.5السكروز بلغت 
األج��زاء المص��ابة بكونھ��ا متراص��ة منتظم��ة الش��كل كم��ا ف��ي مراح��ل النض��ج األول��ى، أم��ا خالی��ا 
ن��ت األج��زاء الس��لیمة فكان��ت منحل��ة بس��بب تكس��ر ج��درانھا، وظھ��ر ذل��ك م��ن خ��الل تش��ریحھا وبی

الدراسة على أن ضعف نشاط األنزیمات التي تلع��ب دوراً ف��ي نض��ج الثم��ار ھوس��بب حص��ول ھ��ذا 
أن التغیر في فعالیة أنزیم االنفرتیز في أثناء مراحل النمو والتطور والنضج تتب��ع س��رعة الضرر، 

تراكم السكروز في ثمار صنف الحالوي، وأن أعلى فعالیة بلغھا كانت في مرحلة النضج، أعقبھ��ا 
 والنتائج كما یلي:انخفاض بلغ حده األدنى في مرحلة الشیخوخة،

 

 



السكر الكلي  جزء الثمرة
% 

السكر 
المختزل 

% 

 السكروز
% 

 الرطوبة
% 

نشاط أنزیم 
 االنفرتیز

 نشاط أنزیم
PPO 

 280 6.2 6.2 16.5 57.5 74 قاعدة مصابة
 25 304 9 6.1 72.9 79 قاعدة سلیمة

  

 Invertaseنشاط أنزیم  

یبدأ نشاط ھذا األنزیم في الثمرة مع بدء تغیر اللون من األخضر إلى اللون الخاص بالصنف، أي 
في مرحلة الخالل، ویزداد نشاطھ في نھایة المرحلة مع اكتمال اللون، وھذا النشاط یكون أكبر في 
ً في األصناف شبھ الطریة،  األصناف الطریة مقارنة مع األصناف الجافة، ویكون متوسطا

ندما یكتمل ترطیب الثمرة ودخولھا مرحلة الرطب ینخفض نشاط األنزیم ویتوقف في مرحلة وع
التمر.ومن أھم األنزیمات المتوافرة في ثمار نخیل التمر والتي تؤثر تأثیراً كبیراً في عامل الجودة 

ي ) والذي یوجد ف E.C.3.2.1.26والتسمیة النظامیة لھ (Invertase والقوام أنزیم االنفرتیز 
 ,1978و  AL-Bakirالكائنات الحیة الراقیة ویحفز تحلل السكروز مائیاً إلى غلوكوز وفركتوز(

Whitaker وحدة في الثمرة الواحدة  12.5). قدر وجوده في ثمار النخیل صنف دقلة نور بنحو
كحد أقصى، ففي الثمار الخضراء غیر الناضجة یكون األنزیم في حالة غیر ذائبة ویصل نشاطھ 

وحدات في الثمرة الواحدة ، أما االنفرتیز الذائب فھو غیر متوافر في الثمار الخضراء ،  5إلى 
وتزداد فعالیتھ كلما تقدمت الثمار في عمرھا من مرحلة الجمري إلى مرحلة الخالل، ویزداد 

وحدات في الثمرة الواحدة في نھایة مرحلة  10نشاطھ في مرحلة التحول اللوني إذ یصل إلى نحو 
 ) .1972و زمالؤه ،  Hasegawaمال النمو، ثم ینخفض قلیالً في مرحلة النضج(اكت

)ح��ول العالق��ة ب��ین نش��اط أن��زیم االنفرتی��ز ،   1975و زم��الؤه ع��ام (   Sakriفي دراس��ة ق��ام بھ��ا 
وتحل��ل الس��كروز ف��ي ثم��ار نخی��ل التم��ر لص��نفي زھ��دي وس��ایر، تب��ین أن ھن��اك ثالث��ة أن��واع م��ن 

ان منھ���ا قابل���ة لالس���تخالص بالمحالی���ل المنظم���ة والثال���ث غی���ر قاب���ل أنزیم���ات االنفرتی���ز، اثن���
لالستخالص بالمحالیل المنظمة أو العضویة أو الملحیة، وقد سمي ھ��ذا األن��زیم ب��األنزیم الملتص��ق 
لوج��وده ملتص��قاً بج��دران الخالی��ا، وأن نش��اط األن��زیم یب��دأ م��ن األس��بوع الس��ادس وحت��ى األس��بوع 

ن أقصى فعالیتھ كانت في األسبوع الثالث عش��ر بع��د التلق��یح ف��ي ص��نف التاسع عشر بعد التلقیح وأ
السایر، في حین تبدأ فعالیتھ في صنف الزھدي بدءاً من األسبوع السابع وحتى األس��بوع العش��رین 

 بعد التلقیح وبلغ أقصى فعالیتھ في األسبوع الخامس عشر بعد التلقیح.

یم االنفرتی��ز ف��ي ثم��ار نخی��ل التم��ر لص��نفي ، أن نش��اط أن��ز1978وزم��الؤه ع��ام   Kannerب��ین   
الخضراوي ودقلة نور یرتبط بالمحتوى المائي في الثم��ار أثن��اء مرحل��ة اكتم��ال النم��و وأن العالق��ة 
بینھما طردیة، كما أكد الباحث نفسھ على عالقة نشاط األنزیم بتراكم السكریات المختزلة . وأشار 

الثمار ب��الورق األس��مر بع��د التلق��یح ف��ي ش��ھر نیس��ان إلى أن تكییس  2002إبراھیم والجابري، عام 
وحتى موعد جني الثمار في أیلول أدى إلى رف��ع فعالی��ة ھ��ذا األن��زیم ف��ي الثم��ار المكیس��ة عنھ��ا ف��ي 

 غیر المكیسة في أصناف الزھدي والحالوي والخضراوي والسایر.

لرطب ھو انحالل إن أھم التحوالت األنزیمیة التي تحدث في الثمرة خالل مرحلتي الخالل وا
السكر الثنائي التركیب وتحولھ إلى سكریات مختزلة أحادیة التركیب وھما  )(Sucroseالسكروز 



 )(Invertase، وھذا یتم بفعل أنزیم اإلنفرتیز Fructose)(والفركتوز ) glucose( الكلوكوز
 ونشاط وفعالیة ھذا األنزیم ھي األساس الذي قسمت على أساسھ التمور إلى ثالثة أقسام ھي:

  )(Soft  datesالتمور الطریة 

، % 35 – 25تمت��از ھ��ذه المجموع��ة بارتف��اع المحت��وى الرط��وبي فیھ��ا، حی��ث یت��راوح م��ا ب��ین  
حی��ث  ]الكلوك��وز والفركت��وز[والنسبة العلی��ا للس��كریات فیھ��ا ھ��ي الس��كریات األحادی��ة (المختزل��ة) 

م��ن الس��كریات الكلی��ة، ونس��بة قلیل��ة م��ن الس��كریات الثنائی��ة (غی��ر المختزل��ة)  % 98 – 95تمث��ل 
وتمتاز بطراوة الثمار، وتستھلك في مرحلتي الخالل والرط��ب، وتنتش��ر أص��ناف ھ��ذه  ]السكروز[

ش��مال إفریقی��ا. ومث��ال المجموعة في العراق ، وإیران، ودول الخل��یج العرب��ي والمن��اطق الس��احلیة ل
واالمھ��ات علیھا الخض��راوي، والبرح��ي، والح��الوي، والس��ایر، والزغل��ول ، والس��ماني، وخنیزي.

 درجة مئویھ.25والحیاني ومتوسط الحرارة الیومیھ التي تناسبھا 

  )Semidry datesالتمور شبھ الطریة أو شبھ الجافة (

ف��ي مرحل��ة التم��ر، وتتمی��ز  % 25 –15تتراوح نس��بة الرطوب��ة ف��ي تم��ور ھ��ذه المجموع��ة م��ا ب��ین 
بارتف��اع نس��بة الس��كریات األحادی��ة، ولك��ن نس��بة الس��كریات الثنائی��ة (الس��كروز) فیھ��ا أعل��ى م��ن 
المجموع��ة األول��ى، وم��ن أص��ناف ھ��ذه المجموع��ة الزھ��دي، والمجھ��ول، و االشرس��ي ،وال��دیري 

الح��رارة الیومی��ة الت��ي تناس��بھا توم. والس��یوي والص��عیدي والعجالن��ي ومتوس��ط ،والسكري ، والمك
 درجة مئویة.30درجة مئویة الحرارة الیومیة التي تناسبھا 25

  )(Dry datesالتمور الجافة 

، وتمت��از بص��البة الثم��ار عن��د النض��ج حی��ث تك��ون س��ھلة %15تكون نسبة الرطوب��ة فیھ��ا أق��ل م��ن 
الس��كریات الثنائی��ة فیھ��ا عالی��ة مقارن��ة بالس��كریات األحادی��ة، وثمارھ��ا النقل والخزن، وتكون نسبة 

تص��ل إل��ى مرحل��ة التم��ر دون الم��رور بمرحل��ة الرط��ب. تنتش��ر أص��نافھا ف��ي جن��وبي مص��ر، وف��ي 
الس���ودان، والمغ���رب، والجزائ���ر، ولیبی���ا، والع���راق، والس���عودیة، ومنھ���ا دقل���ة ن���ور، وبرتم���ودا، 

ومتوس��ط الح��رارة الیومی��ھ الت��ي تناس��بھا س��ي، وكس��ب. وبرك��اوي، والس��كوتي وال��دیري، واألشر
 .درجة مئویھ32

في أصناف التمور لھا ص��لة وثیق��ة بنس��بة ) (Fruit textureإن درجة صالبة أو طراوة الثمار  
السكریات المختزلة إلى نسبة الس��كروز ف��ي الثم��رة. فالثم��ار الطری��ة تخل��و م��ن الس��كروز أو نس��بتھ 

فركت��وز)، أم��ا  –العالی��ة فیھ��ا ھ��ي للس��كریات األحادی��ة المختزل��ة (كلوك��وزفیھا قلیلة ج��داً، والنس��بة 
األص��ناف الجاف��ة الق��وام فالحال��ة فیھ��ا معكوس��ة مم��ا یكس��بھا الق��وام الص��لب. وق��د یك��ون للمحت��وى 

واالص���ناف  ذات التم���ور الجاف���ة .الرط���وبي ونس���بة األلی���اف ف���ي الثم���ار دوراً ف���ي ط���راوة الثمار
آفات (الحمی��رة وعث��ة الت��ین ودودة ثم��ار الرم��ان بینم��ا تم��ون االص��ابة تنخفض نسبة االصابة فیھا ب

عالیة في االصناف نصف الجافة وف��ي التم��ور الطری��ة فتك��ون االص��ابة ب��دودة ثم��ار الرم��ان وعث��ة 
التین منخفضة ولكن االصابة تكون ش��دیدة بحش��رة الحمی��رة ،ول��وحظ ان حش��رة عث��ة الت��ین تفض��ل 

) یب��ین محت��وى الرطوب��ة ونس��بة 6ف��ة ،والج��دول رق��م (وض��ع بیوض��ھا عل��ى التم��ور نص��ف الجا
 السكریات في بعض اصناف التمور.

 

 



 محتوى الرطوبة ونسبة السكریات في التمور الطریة والنصف جافة والجافة) 1(.  الجدول رقم

 الصنف

 وزن طازج

 (%رطوبة)

 سكروز ( وزن جاف )

سكریات كلیة  (%)
(%) 

سكریات 
 مختزلة(%)

 طري
 ــ 84.8 84.8 27.3 برحي

 ــ 82.2 82.2 24.4 خضراوي

نصف 
 جاف

 38.5 38.6 77.1 24.1 دقلة نور

 5.3 70.4 75.7 22.2 دیري

 7.5 70.7 78.2 12.6 زھدي

 32.1 40.9 83 15.5 ثوري جاف

 
v محتوى الثمار من  الرطوبة وعنصر الكالسیوم 

) ، إلى وجود فروق معنویة بین المحتوى الرطوبي في النصف 1991أشار جاسم وإبراھیم ( 
القمعي للثمار المصابة والنصف ألذنبي، وكذلك كانت كمیة الكالسیوم في الجزء المصاب أعلى 

 من غیر المصاب في مرحلة التمر، وكما یلي:
 % 5أقل فرق معنوي  النصف الذنبي النصف القمعي الصفة

 0.46 10.74 8.02 الرطوبة %
محتوى الثمار من 

 الكالسیوم
 غم)100(ملغم/

118.25 105.1 6.42 

 
 األصناف التي تصاب بالضرر

 صنف الحالوي في العراق
من األصناف التجاریة العالمیة المشھورة. وھومن تمور المنطقة الجنوبیة في العراق تتمیز النخلة 
بقمة مفتوحة الوسط, السعف أخضر ناصع متوسط الطول ذي انحناء بسیط شامل لكل النصل، 

ً ومنتصب. األشواك منفردة وتشكل ربع نصل السعفة وعددھا  . 33 - 18الخوص عریض نسبیا
ط الضخامة. العرجون أصفر برتقالي متوسط الطول والغلظة. الثمار في دور البسر الجذع متوس

لونھا أصفر شاحب. طعمھا عفصي مشوب بحالوة ظاھرة والثمار تؤكل في ھذه المرحلة. لون 
الرطب كھرماني فاتح والتمر الناضج ذھبي داكن. القشرة رفیعة تتجعد عادة مع اللحم وأحیاناً 

ً نصف جاف  4 – 3یتراوح سمك اللحم بین تنفصل بشكل فقاعة,  ملم وھولین القوام وأحیانا
 كھرماني شفاف. خال تقریباً من األلیاف وطعمھا حلوبنكھة ممیزة. مبكر النضج وذونوعیة جیدة. 
اكتشف باحثون أن تنأول التمر یومیا قادر على الوقأیة من تصلب الشرأیین الذي یعتبر من أھم 

والسكتات القلبیة. وإضافة حفنة من التمر إلى الحمیة الیومیة تخفض مستوى مسببات النوبات 
ثالثي الغلیسیرید في الدم دون أن ترفع مستویات السكر في الدم. وقد وجد البروفسور میخائیل 
أفیرام الباحث في مجال الكیمیاء الحیویة والذي یعمل في معھد الھندسة التطبیقیة (التخنیون) في 



أول التمر صنف (الحالوي)  یومیا لمدة أربعة أسابیع یستطیع تحسین جودة الدھنیات حیفا، أن تن
أشخاص  10في الدم دون أن یرفع مستویات السكر.. وقد أجرى أفیرام وفریقھ تجارب على 

أسابیع. وقد أظھرت نتائج  4غرام من تمر الحالوي یومیا لمدة  100أصحاء تنأولوا حوالي 
 Journal(لى الشبكة الدولیة ضمن مجلة الكیمیاء الزراعیة والغذائیةاالختبار والتي نشرت ع

of Agricultural and Food Chemistry( ھبوط مستویات ثالثي الغلیسیرید في الدم
. إن األكسدة عامل مركزي في %33،   فیما ھبطت نسبة أكسدة الدھنیات بنسبة %15بنسبة 

ترسب ھذه المادة تستطیع التسبب في تعطیل ترسب الكولسترول على جدران الشریان. وحین ت
انسیاب الدم باتجاه القلب أوالدماغ، وھي الظاھرة التي تؤدي بدورھا إلى النوبة القلبیة أوالسكتة 
وان تقییم احتماالت إصابة المریض بأمراض القلب واألوعیة الدمویة ال یتم من خالل قیاس كمیة 

ً عبر  تقییم نوعیة الكولسترول،   وھذه النوعیة تأخذ في الكولسترول في الدم فحسب، بل أیضا
التردي حین یتأكسد الكولسترول لتتكون فیھ جزیئات تحمل خطر اإلضرار بھ. وقد أمضى 

عاما في محأولة العثور على طرق للحیلولة دون تكون ترسبات  20البروفسور أفیرام أكثر من 
ن، أي لمنع اإلصابة بمرض تصلب الكولسترول وتفتیت ما تكّون منھا فعال داخل الشرأیی

الشرأیین الذي یتسبب في السكتات وأمراض القلب والتي تشكل بدورھا عامال رئیسیاً في الوفیات 
في العالم الغربي. وقد ركز بشكل خاص على اكتشاف مضادات األكسدة القادرة على خفض 

 مستوى الكولسترول في الدم.
لثمار الناضجة وھي تیبس جزء الثمرة القریب من یالحظ كثرة انتشار ظاھرة أبوخشیم على ا
وتظھر في العراق على العدید من األصناف وبشكٍل القمع. وتحدث عند ھبوب ریاح حارة جافة

خاص صنف الحالوي الذي یعد أحد أصناف االقتصادیة الذي تنتشر زراعتھ في محافظة البصرة 
أة بالصنادیق الكرتونیة أوالخشبیة ومعظم تمور ھذا الصنف كانت تصدر إلى خارج العراق معب

، وقد تصل النسبة وفي %30 – 25ولكن الثمار تصاب سنویاً بھذا الضرر بنسبة تتراوح ما بین 
. تختلف نسبة اإلصابة بین ثمار العذق الواحد، إذ تتراوح ما بین %60 – 40بعض السنوات إلى 

داخلیة للعذق، كما تتراوح نسبة في الشماریخ ال % 9 – 1في الشماریخ الخارجیة، و % 20 – 6
، وفي البساتین البعیدة % 13 – 8اإلصابة في البساتین القریبة من األنھار ومصادر الري ما بین 

ً في القیمة االقتصادیة للتمور المصابة، حیث % 70 – 20ما بین  ، ویسبب ھذا الضرر انخفاضا
 .طن من التمور المصابةیبلغ سعر الطن من التمور غیر المصابة سبعة أضعاف سعر ال

  

 
 صنف النغال في سلطنة عمان 
ویعرف في بعض مناطق زراعتھ في الجزیرة یصنف نغل  , Naghal ,Neghalنغال  

Naghi   ،وتوجد ساللتین من ھذا الصنفNaghal Arabi  (نغال عربي) Naghal serrari 
(نغال سراري)  منتشرة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتسمیة الصنف نسبة إلى النسل 

ھو من أصناف سلطنة عمان وتنتشر والزائف أو إلى الثمار ذات الشكل والحجم غیر السوي 



زراعتھ في محافظتي الداخلیة والظاھرة وجمیع وألیات السلطنة ویقال عنھ (النغال علٮھ المعول 
یستھلك رطباً  ل)  وعلى نطاق واسع في كافة مناطق دولة اإلمارات العربیة المتحدة:في كل حا

وغالباً ما تكون أسعاره مجزیة لكونھ مبكر جداً خاصة في المنطقة الشرقیة (إمارة الفجیرة)  
ً تمراً، معدل اإلنتاج ( وھومن األصناف التجاریة  كجم)  للنخلة. 60 – 35ویستھلك أیضا

 األكثر انتشاراً في الجزیرة العربیة
 موعد اإلزھار: مبكر جداً وموعد نضج الثمار: مبكر جداً 

 جودة الثمار: جیده جداً 
 رأس النخلة: 

مندمجة الوسط (الرأس)  ومجامیع السعف الحدیث والقدیم متقاربة مع بعض انحناء السعف یكون 
 عند طرف السعفة

 سم 420-385فة: طول السع
 مواصفات الثمار 

: أصفر برتقالي وشكل الثمرة بیضاوي طویل مع تحدب قلیل والقمع عریض لون الثمرة -
 نسبیاً ولونھ أصفر فاتح وبمستوى سطح الثمرة..

 طعم الثمرة في مرحلة البسر قابض الحتوائھ على المادة الدباغیة واأللیاف -
البطني ضیق في الوسط وعریض من جانب قمة البذرة لون البذرة بني فاتح والشق  :البذرة -

 ً  وشكلھا غیر منتظم أحیاناً ومحدبة أحیانا
 معدل وزن الثمرة كبیر والبذرة كبیرة جداً، نسبة وزن الجزء اللحمي إلى البذرة قلیلة. -
ً ما تكــون أسعاره مجزیة لكونھ مبكراً جداً ویعتبر من األصناف الجیدة  - ً وغالبا یستھلك رطبا

 ، إذا تعرضت الثمار لھواء جاف في مرحلة الرطب فإنھا تتحول إلى ما یسمى بالحسیل جداً 
 ال یتحمل الرطوبة العالیة واألمطار. -

 

 

 
 صنف الشیشي في المملكة العربیة السعودیة

SheeShee , SheeShi  ھذه تسمیة الصنف في اقطار الخلیج العربي وفي سلطنة عمان یسمى
شیش، سمي بھذا االسم نسبة إلى شكل االشواك التي تكون على ھیئة سیف تنتھي بإبرة طویلة 
وھومن األصناف السعودیة المعروفة وواسعة االنتشار في االحساء والقطیف كما وتنتشر 

المنطقة الوسطى (إمارة دبي والشارقة ده في زراعتھ في دولة اإلمارات العربیة المتح
 وعجمان)  والمنطقة الغربیة (أبوظبي وتوابعھا والعین) 

 وسط الموسم موعد النضج: و وسط الموسمموعد اإلزھار: 
 سم) 75-66الجذع: متوسط إلى غلیظ (

 الصفات الثمریة  
 ) سم 127-85طول العذق: قصیر إلى متوسط (



 البسر أصفر مخضرلون الثمرة: في مرحلة  •
شكل الثمرة: بیضاوي مخروطي متطأول لون القمع أصفر والتفصص واضح وبمستوى سطح   •

 الثمرة، الندبة شبھ واضحة. 
 مذاق الثمرة في مرحلة البسر حلومشوب بطعم دباغي وألیاف متوسطة  •
 لون الرطب كستنائي جمیل ومذاقھ طیب والتمر بني فاتح أوعسلي  •
 أحیاناً تجف نھأیة الثمرة قرب القمع بشكل طوق ولذا یسمى أحیاناً أبوطویق  •
 قشرة الثمرة تنفصل عن اللحم. •
 الثمار ممتازة •
 كغ60-40معدل اإلنتاج السنوي  •

 المواصفات العامة
 وزن البذرة قلیل ونسبة وزن الجزء اللحمي إلى البذرة كبیرة. )1
 أوممتازة تصلح للتصنیع في مرحلة التمر یستھلك رطباً وتمراً وتعتبر تموره جیدة جداً  )2
یصلح للخزن المبرد كرطب، معدل وزن الثمرة كبیر یفضل خزن الثمار في مرحلة الرطب على  )3

 ) مئوي.3-درجة (صفر إلى 
ھبوب الریاح الموسمیة الحارة والجافة مصحوبة بنقص المیاه یسبب إصابة الثمار بأبي طویق  )4

 (ابوخشیم) .
 

  

 
 في المملكة العربیة السعودیةصنف الصقعي 

حیث نمت ویسمى صكعي أوصقعھ وتشیر الدرأسات إلى أن التسمیة نسبة إلى أرض صقعھ 
وفي منطقة الریاض أشجاره أول مرة وھومن األصناف السعودیة التي تنتشر زراعتھا في نجد 

 ویزرع في دولة اإلمارات.وانتشر في مختلف مناطق المملكة 
لموسم وتستھلك تمراً. الطور بسر، الشكل أسطواني مستطیل، الحجم تنضج ثماره في وسط ا

متوسط إلى كبیر، اللون أصفر فاتح، الطور رطب، الشكل أسطواني مستطیل، الحجم متوسط إلى 
كبیر، اللون بني مصفر. الطور تمر, الشكل أسطواني مستطیل، الحجم متوسط إلى كبیر، اللون 

 بني محمر.
 وسم وموعد نضج الثمار: متوسطموعد االزھار: وسط الم
 جودة الثمار: جیدة جداً 

 ) سم62 -54: متوسط (الجذع
 الصفات الثمریة 



 ) سم154-134طول العذق الثمري: متوسط (
 ) سم74-68طول الشماریخ: طویلة (

 رأس النخلة 
 مندمجة الوسط (الرأس)  ومجامیع السعف القدیم والحدیث متقاربة ومندمجة

 ) متر 3.33-3.28: أخضر إلى أخضر داكن وطول السعفة قصیر (لون السعف
 لون الثمرة في مرحلة البسر: أصفر فاتح، وفي مرحلة الرطب: بني داكن والتمر بني داكن. 

 المواصفات العامة
 لحم الثمرة سمیك ونسبة األلیاف قلیلة والمادة الدباغیھ فیھا عالیة  •
 قشرة الثمرة تتجعد وتنفصل عن اللحم  •
ثمار تصلح للخزن المبرد والتصنیع ویفضل جني الثمار في مرحلة الرطب وخزنھا على درجة ال •

 الصفر المئوي 
 فترة المیاسم الستقبال حبوب اللقاح قلیلة لذا یجب إجراء التلقیح مباشرة. •

 

 

 
  Medjhool(المدجول)  المجھول

التسمیة معناھا من أصل غیر معروف،  ھو من األصناف المغربیة وموطنھ وادي زیز في  
یعتبر من أجود أصناف وتافیاللت على طول منطقة وادي درعة في الشرق وباني. ،  المغرب

المغرب بل ویعتبر من أجود األصناف في شمال أفریقیا بأسرھا وأمریكا ودول أخرى منتجة 
في األسواق العالمیة لحجم ثـمرتھ الكبیرة واتزان حالوتھا وتمیزھا بالنكھة للتمور یحتل الصدارة 

 والشكل الجمیل وھومن األصناف الطریة. 
 فترة التلقیح: أواخر مارس

 نضج الثمار: متأخرة في درعة ومتوسطة التأخر: أسفل زیزوفي موسمھا: بتافیاللت
العدید من الدول العربیة. ویصدر ھذا تنجح زراعتھ في كافة أنواع الترب وانتشرت زراعتھ في 

الصنف ألسواق أوروبا من المغرب بكمیات كبیرة، غیر أن تفشي مرض البیوض كاد یقضي 
على ھذا الصنف الممتاز، حیث یذكر نیكسون أنھ قام بالمرور في وادي زیز الذي یعتبر المنبت 

یا ألمھاتھا التي ھلكت فسیلة ھي بقأ 11األصلي لھذا الصنف فلم یجد من صنف المجھول سوى 
بسبب تفشي مرض البیوض. والمنطقة الوحیدة الھامة في بالد المغرب التي بقیت سلیمة من 
مرض البیوض ھي منطقة مراكش شمال جبال األطلس الكبرى حیث ال تزال تزرع نخیل 
الصنف المجھول،   لون الثمار عند اكتمال نموھا أصفر برتقالي بخطوط رفیعة سمراء محمرة 
في حین أن الثمار الناضجة ذات لون عنبري. التمر لونھ أحمر مسمر شفاف، مغطى بطبقة 
شمعیة رقیقة أوكثیفة حسب الظروف المحیطة والثمرة ذات شكل بیضوي، مستطیل، وتعتبر 

سم قطراً، وقد یصل وزن الثمرة  3.2 – 2.6سم طوالً،و4.5 – 4الثمرة كبیرة الحجم حوالي 
اماً،   والقشرة متوسطة السمك،   ملتصقة باللحم وتنكمش مع اللحم مكونة الواحدة نحوثالثین جر



مم، لین بقوام، قلیل األلیاف جداً، والطعم لذیذ. وتحتاج  7 – 5تجاعید كثیرة خشنة، وسمك اللحم 
ثمار المجھول إلى إجراء عملیة الخف ألن تزاحم الثمار یجعل حجمھا صغیر ویزید من درجة 

 – 3ضج. الجذع متوسط الضخامة ولون السعف أخضر مزرق وطول السعفة الحرارة ویبكر الن
م وھو قلیل االنحناء واألشجار متحملة للملوحة والبرودة والرطوبة. یعتبر من األصناف  5

المبكرة في النضج في األردن ومتوسط النضج في المغرب والجزائر وتونس، ویستھلك على 
إلى إجراء الخف ألن تزاحمھا یجعلھا صغیرة الحجم وثمار المجھول تحتاج  ھیئة رطب وتمر.

ویزید من درجة حرارتھا ویبكر نضجھا. جذع الشجرة متوسط الضخامة ولون السعف أخضر 
م، وھي قلیلة االنحناء. كما یمتاز الصنف بمقاومة للبرودة والملوحة 5 – 3مزرق وطول السعفة 

 20لنضج الثمار. عدد الفسائل التي ینتجھا والریاح إضافة إلى حاجتھ إلى معدالت حراریة عالیة 
فسیلة. ثماره حساسة للرطوبة العالیة. انتشرت زراعة ھذا الصنف في العدید من بلدان زراعة 
النخیل وإنتاج التمور بسبب إكثاره بالزراعة النسیجیة. ومنھا األردن وسوریا وفلسطین والمملكة 

 تحده وجمھوریة مصر العربیةالعربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة الم

  

  
 الصعیدي 

من أھم األصناف نصف الجافة وأكثرھا انتشارا وتنتشر زراعتھ في الوادي الجدید والواحات  
كغ فى األشجار المعتني بھا، ومتوسط 150كغ أو أكثر من 90والجیزة والفیوم ویبلغ إنتاج النخلة 

ا سم لونھ2.5-2سم وقطرھا 4-3.5كیلوتمر، الثمرة كبیرة الحجم نوعاً إذ یصل طولھا  60إنتاجیة 
أصفر،والبذرة كبیرة الحجم عند اكتمال النموویمكن أن تستھلك فى ھذا الطور، وبعد أن تجف 
الثمرة قلیالً یتحول لونھا إلى البنى الداكن عند النضج، اللحم شدید الحالوة وسمیك وقلیلة األلیاف، 

المنزرع النواة ممتلئة طولھا یعادل نصف طول الثمرة والصنف المنزرع فى الواحات یمتاز عن 
بالوادي بانة یجفف على النحلة وذلك لمالئمة الطقس ھناك، وھومن اجود األصناف الصالحة 
للتصنیع والتعبئة كعجوة وعجینة كما یمكن حفظ ثماره بعد جمعھا لمدة طویلة، ویمثل أكثر من 

من صادراتھ للمغرب واندونیسیا، مالیزیا،یتواجد % 50من صادرات التمور المصریة، % 90
الفیوم، الجیزة،   سیوة، الواحات، باسم اخر السیوي،وتعزى ظاھرة الطوق للرطوبة الجویة، في 

دقائق. یتم الحصاد بدأ من نھأیة أغسطس وحتى  5وتزال بالمعاملة ببخار الماء الساخن لمدة 
 سبتمبر

 



 

 

 
 المقاومة والمعالجات

حیث  الري، وقرب األنھار زراعة أشجار النخیل الحساسة لإلصابة بھذا الضرر قرب مصادر )1
 تتوافر الرطوبة بالنسبة لألصناف الحساسة، وخاصة صنف الحالوي.

تنظیم الري خالل مرحلتي الجمري والخالل (الخالل والبسر)  وكذلك اثناء ھبوب الریاح الجافة  )2
 في مرحلة الرطب حیث یجب زیادة الري وتوفیر الرطوبة للثمار

 ارھا في مرحلة الرطب وإنضاجھا صناعیاً.قطع العذوق عندما تكون أغلبیة ثم )3
جزء بالملیون  200، 100، 50بتركیز  3GA) باستخدام منظمي النمو1995قام إبراھیم ( )4

بدء مرحلة الخالل وحسبت  6/7جزء بالملیون رشت على الثمار في  50، 25بتركیز  NAAو
نسبة اإلصابة بالضرر الفسلجي أبوخشیم،   حیث أدت جمیع المعامالت إلى خفض نسبة اإلصابة 
وتفوقت المعاملة باألوكسین في خفض نسبة اإلصابة مقارنة بالمعاملة بالجبرلین والجدول اآلتي 

 صابة بضرر أبوخشیم: یوضح نسبة اإل
 

 أقل فرق معنوي جزء بالملیون NAA جزء بالملیون 3GA المقارنة

32.81 50 100 200 25 50 1.96 28.66 18.96 17.36 19.15 15.37 
 

) ، 2001تغطیة العذوق في مرحلتي الخالل، والرطب باألكیاس حیث أشار إبراھیم والجابري ( )5
والزھدي باستعمال أكیاس ورقیة، وأكیاس من البولي اثیلین إلى أن تكییس ثمار صنفي الحالوي، 

نیسان بعد عملیة التلقیح مباشرة 1أدى إلى خفض نسبة اإلصابة بھذا الضرر كیست العذوق في 
واستمرت عملیة التكییس طول موسم النمووحتى موعد جني الثمار، أدخلت العذوق باألكیاس 

وكانت نھأیتھا السفلى مسدودة واألكیاس بشكٍل كامل وربطت من األعلى على العرجون 
سم وبدلت األكیاس  0.5ثقب قطر الثقب  40) سم مثقبة بـ 60×  46المستخدمة كانت أبعادھا (

) 120×  60حزیران بأكیاس أكبر حجماً بأبعاد ( 15مع نموالثمار وبعد إجراء عملیة التدلیة في 
إلصابة بالضرر الفسلجي أبوخشیم بأخذ سم وحسبت نسبة ا 0.5ثقب قطر الثقب  80سم ومثقبة بـ 

خمسة شماریخ من كل عذق وحسب عدد الثمار المصابة وقسمت على العدد الكلي لثمار العینة 
 100× النسبة المئویة لإلصابة = عدد الثمار المصابة/عدد الثمار الكليحسب المعادلة:

 وكما یلي: 
 
 
 
 
 
 



 

 أكیاس  المقارنة الصنف
 أسمر ورق أبیض

 بولي
اثیلین  

 شفاف
معدل  أسود

 الصنف

  a16.36 4.60 4.93 8.21 14.52 19.58 الحالوي
 3.28 1.33 1.71 3.58 4.09 8.09 الزھدي

 a14.13  b9.30  c5.89  d3.82  2.96 معدل المعاملة
d  

 
 نقع التمر المصاب بالماء لمدة نصف ساعة ثم تخزینھ بعد تغطیتھ بغطاء مناسب. )6
 ْم. 75لمدة خمس دقائق بماء تبلغ حرارتھ نقع التمر المصاب  )7
م لمدة ساعتین ثم  8ْ _)، إلى أن تجمید الثمار على درجة حرارة 1973أشار بنیامین وآخرون ( )8

، 40، وبعدھا استعملت درجات حرارة (% 40م ورطوبة  30ْتعریض الثمار إلى درجة حرارة 
)  % لمدة ساعة، حیث ظھر أن 70، 60، 50) ْم ونسب رطوبة مختلفة (80، 70، 60، 50

 بعد التجمید كانت أحسن المعامالت إلزالة الضرر.  % 70ْم، ورطوبة  75درجة 
م  60ْرطوبة والحرارة بشكٍل مباشر وبدون تجمید حیث اتضح أن درجة الحرارة استعمال ال )9

 من الضرر وأعطت ثمار جیدة ولكنھا لیست بمواصفات عالیة.  % 50أزالت  % 20والرطوبة 
)  منظمات النمولمعالجة ھذا الضرر، حیث 1973استخدم بنیامین وآخرون، ( )10

 ل من شھر تموز/ یولیووكانت النتائج كما یلي:رشت الثمار بتراكیز مختلفة في األسبوع األو
 نسبة اإلصابة % ppmالتركیز  منظم النمو

NAA 25 1.33 b 
3GA 300 6.66 b 

Etherel 75 26 a 
 a 28 ــــــــ المقارنة

  
)، بدرأسة تأثیر االثیفون على نسبة اإلصابة 2001وقام جاسم وإبراھیم ( )11

استعملت تراكیز مختلفة ورشت على الثمار في بالضرر الفسلجي أبوخشیم،   حیث 
مرحلة الخالل، وقدرت نسبة اإلصابة بضرر أبوخشیم عند جني الثمار، وكانت النتائج 

 كما یلي:
 

 نسبة اإلصابة بضرر أبوخشیم % تركیز االثیفون
 36.11 صفر
500 28.48 

1000 26.89 
1500 28.63 
2000 29.20 

 1.89 0.05أقل فرق معنوي على مستوى 
 

والحظنا وجود تأثیر معنوي للمعاملة باالثیفون في تقلیل نسبة اإلصابة بالضرر الفسلجي 
 .ppm 1000أبوخشیم لكافة المعامالت،   وكان أفضل تركیز وبتأثیر معنوي ھو

)، بدرأسة تأثیر التعفیر بالكبریت على نسبة اإلصابة بالضرر 2002)  وقام إبراھیم وآخرون (12
الفسلجي أبوخشیم في صنفي الحالوي والزھدي، حیث یستعمل الكبریت الزراعي في السیطرة 



وكانت  10/7وبعد شھر في  6/ 10على عنكبوت الغبار، وتم إجراء عملیة التعفیر بموعدین 
دراسة (بدون تعفیر، التعفیر مرة واحدة، التعفیر مرتین) وقدرت نسبة اإلصابة معامالت ال

 بالضرر الفسلجي حسب المعامالت في مرحلة التمر وكانت النتائج كما یلي: 
 

 المعاملة
نسبة اإلصابة بالضرر الفسلجي 

 أبوخشیم
 صنف الزھدي صنف الحالوي

 19.2a 10.85 a المقارنة (بدون تعفیر)
 10.85b 9.3 b 10/6مرة واحدة في  التعفیر

 9.02c 8.6bc 10/7،   و10/6التعفیر مرتین في 
 

ویعزى السبب في انخفاض نسبة اإلصابة إلى أن الثمار المعاملة بالكبریت امتازت بارتفاع 
محتواھا الرطوبي بنسبة أكبر من غیر المعاملة. وكانت معاملة التعفیر بالكبریت لمرتین أكثر 

 تقلیل نسبة الضرر الفسلجي.فعالیة في 
	


